Het Torentje
Fase 1 Hoofdstraat bijna klaar,
Waterkunstwerk Kerkplein
wordt getest

Koninklijk paar brengt
bezoek aan Hoogeveen
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen woensdag 18 september
een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Ze beginnen het bezoek ’s ochtends in
Hoogeveen.
KERKPLEIN

Vanaf 10.00 uur zijn de koning en koningin in Hoogeveen. Zij worden ontvangen
door commissaris van de Koning Jetta
Klijnsma en burgemeester Karel Loohuis.
Vanaf 10.10 uur kan iedereen het koninklijk
paar zien en begroeten op het vernieuwde
Kerkplein. Ze worden welkom geheten
met een gedicht van kinderdichter Denise
Scholing. Daarna lopen ze over het Kerkplein naar de hoofdingang van Grandcafé
Marron. Hierbinnen zullen de koning en
koningin in gesprek gaan met kinderen
over Jong Hoogeveen en met vrijwilligers
over De Smederijen.

Opening watertappunt
bij opsteker Nieuwlande
Maandag 9 september om 14.30 uur
wordt het watertappunt bij MFC
De Opsteker in Nieuwlande feestelijk
geopend. Daarbij zijn aanwezig wethouder Erwin Slomp, Treant Zorggroep,
WMD, Sportief Hoogeveen en leerlingen van de basisscholen De Driesprong
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en De Hoeksteen. Het watertappunt
is mogelijk gemaakt door Treant Zorggroep. Hiermee wil de zorggroep mensen stimuleren om meer kraanwater te
drinken.
U bent van harte welkom bij de
opening.

Geen samenwerking
gemeente met Nuon
In Hoogeveen zijn verkopers van
energiecontracten met Nuon actief. Zij
beweren dat er een samenwerking met
de gemeente is. Dat is niet het geval.

De gemeente Hoogeveen heeft geen
samenwerkingsverband met energieleverancier Nuon.

Vakantie voorbij?
Check de batterij!

MEER INFORMATIE

Volgende week vindt u in Het Torentje uitgebreide informatie over het bezoek van
het koninklijk paar en waar u naar toe kunt om ze zelf te zien.
Meer informatie kunt u vinden op provincie.drenthe.nl/streekbezoek.

College wil extra raadsvergadering over beëindigen
ijsbaan-zwembad

Op dit moment vindt er een second
opinion plaats om de inschrijvingen te
beoordelen. Hiervoor werd op 24 juli na
het openen van de kluis opdracht gegeven. Deze beoordeling is direct na de
bouwvakantie gestart en duurt ongeveer twee weken. Vervolgens is er een
evaluatiegesprek met de inschrijvers.
Op 11 september moet een verantwoordingsdocument over de aanbeste-

Tips van Smokey
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaats de rookmelder(s) meteen na aanschaf
Hang rookmelders in de vluchtwegen en in (slaap)kamers
Plaats rookmelders tegen het plafond
Plaats op iedere verdieping rookmelders
Voorkom ongewenste meldingen:
- plaats rookmelders op voldoende afstand van het gasfornuis en de douche
- hou uw rookmelder vrij van stof
Test 1x per maand de rookmelder
Vervang de batterij van de rookmelder op tijd
Wist u dat er speciale rookmelders zijn voor doven- en slechthorenden?
Een trilkussen en flitslicht zorgt er voor dat u gealarmeerd wordt

www.brandveiligheidthuis.nl
Drenthe

Donderdag 5 september
-- Huis aan huis door basisscholen
De Krullevaar en De Goudvink
vanaf 18.30 uur in de wijk Wolfsbos.
Zaterdag 7 september
-- Tot 12.00 uur staan er containers
van Comité Ouderen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op de parkeerplaats achter De Opgang aan
de Alteveerstraat.
-- Huis aan huis door basisschool
Tiendeveen vanaf 9.00 uur in
Tiendeveen.

COLLECTEN

BEZOEK FOKKER

VERANTWOORDINGSDOCUMENT

KORT NIEUWS

Dinsdag 10 september
-- Huis aan huis door basisschool
Het Spectrum vanaf 18.30 uur in
Hoogeveen-Zuid.

De koning en koningin vervolgen hun
bezoek aan Hoogeveen bij GKN Fokker. GKN Fokker is één van de grootste werkgevers in de streek. Het bedrijf ontwikkelt vliegtuigonderdelen van composiet voor
onder andere het gevechtsvliegtuig F-35, beter bekend als de JSF. Composiet zorgt
voor lichtere en duurzamere vliegtuigen en minder CO2-uitstoot. Het koninklijk paar
krijgt een rondleiding en uitleg over stealth-technologie, waardoor vliegtuigen niet
zichtbaar zijn op radarbeelden.

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft besloten
om de aanbestedingsprocedure en
planontwikkeling voor de nieuwbouw
van de combinatie ijsbaan en zwembad
in Hoogeveen voorlopig stop te zetten.
Het college stelt de gemeenteraad voor
om het project definitief te beëindigen.
Reden hiervoor is dat de offertes op de
aanbesteding het door de gemeenteraad vastgestelde budget ver overstijgen.
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dingsprocedure en de gemaakte kosten
klaar zijn. Nadat het college dit heeft
vastgesteld, wordt het aangeboden
aan de gemeenteraad. Het college stelt
voor om op 19 september een speciale
raadsvergadering te organiseren waarin
de uitkomsten van het verantwoordingsdocument besproken worden en
de gemeenteraad besluiten kan nemen.
In deze raadsvergadering worden alle
belanghebbenden ook in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven
zodat een zorgvuldige afweging en
besluitvorming kan plaatsvinden.
ZWEMBAD

Het beëindigen van de voorbereidingen
voor nieuwbouw van het zwembad betekent dat het huidige zwembad
De Dolfijn openblijft. Het college formuleert binnenkort een nieuwe opdracht
voor het verantwoord voortzetten
van het huidige zwembad en mogelijke planontwikkeling voor een nieuw
zwembad.

SPREEKUUR OMBUDSMAN
Ombudsman Maas van Egdom houdt elke maand
spreekuur. U kunt daar met uw klachten of vragen
over uw behandeling door de gemeentelijke organisatie
terecht. Het eerstvolgende spreekuur is op
maandag 30 september.
U kunt voor dat spreekuur een afspraak maken met
Anita van Ulsen, via telefoon 14 0528. Maar u kunt ook
mailen naar ombudsman@hoogeveen.nl. Bij spoedgevallen is in overleg een afwijkende regeling mogelijk.

Deze week collecteert Koningin
Wilhelminafonds Kankerbestrijding.
Volgende week gaat het Prinses
Beatrix Spierfonds met de collectebus langs de deuren.

UITAGENDA
STADSWANDELING MET GIDS

Morgen kunt u deelnemen aan de
stadswandeling. De stadswandeling
begint om 14.00 uur bij Punt H in
de Hoofdstraat. Met een deskundige gids loopt u anderhalf uur door
Hoogeveen. De stadswandeling is
gratis. Een vrijwillige gift wordt op
prijs gesteld.
n www.hihoogeveen.nl
U!TDAGEND!

Vrijdag 6 en zaterdag 7 september
is de aftrap van het culturele seizoen
met U!TdagenD Hoogeveen!
Dat betekent genieten van tal van
zangers, dansers, muzikanten, beeldend kunstenaars en straattheateracts in en om theater De Tamboer.
Je vindt er onder meer sinaasappels
met een doorsnee van bijna twee
meter, een dronken acrobaat in een
flexibele lantaarnpaal en mysterieuze
wezens met gevoel voor humor…
n www.detamboer.nl
HOOGEVEEN SPORT!

Op 7 september van 13.00 tot 17.00
uur is het Raadhuisplein omgetoverd
tot een sportplein. Een plein waar iedereen actief kan kennismaken
met een sportvereniging en andere
activiteitenaanbieders.
n www.actiefjonghoogeveen.nl
HISTORISCHE FIETSROUTE

Zaterdag 7 september kunt u meefietsen met de historische fotofietsroute. De fietsroute begint om 10.30
uur bij Punt H in de Hoofdstraat.
Fiets twee uur door Hoogeveen met
een deskundige gids en ontdek de
mooiste plekjes in Hoogeveen.
De fietsroute is gratis. Een vrijwillige
gift wordt op prijs gesteld.
n www.hihoogeveen.nl
Een compleet overzicht van evenementen in de gemeente Hoogeveen
vindt u op
n www.hihoogeveen.nl/agenda
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MEDEDELINGEN
Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTVANGEN AANVRAGEN
(ontvangstdatum)
-- De Marke 39, Pesse, bouwen van
een houten bijgebouw
(23 augustus 2019).
-- De Marke 4, Pesse, uitbreiden van de
kleedkamers (28 augustus 2019).
-- Oleanderstraat 39, Hoogeveen,
plaatsen van een dakkapel
(28 augustus 2019).
-- Rechtuit 38 / Oplegger, Hollandscheveld, aanleggen van een uitrit en
plaatsen carport (26 augustus 2019).
-- Rechtuit 38, Hollandscheveld, aanleggen van een uitrit en plaatsen
carport (26 augustus 2019).
-- Schuttevaer 107, Hoogeveen, aanleggen van een uitrit
(27 augustus 2019).
-- Zwarte Dijkje 31, Noordscheschut,
aanpassen van het gebouw ten behoeve van kinderopvang
(28 augustus 2019).
De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen.
U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het
moment dat dit wel kan, volgt opnieuw
publicatie in het Torentje.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
(datum besluit)
-- A.G. Bellstraat 37, 37a t/m 37f, Hoogeveen, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (28 augustus 2019).

-- Blankvoorn 30, Hoogeveen, bouwen
van een woning (29 augustus 2019).
-- De Turfschipper 13, Hollandscheveld,
aanleggen van een uitrit
(26 augustus 2019).
-- Het Hoekje 42a, Hollandscheveld,
bouwen van een appartement
(23 augustus 2019).
-- Het Hoosvat 50, Elim, aanleggen van
een inrit (26 augustus 2019).
-- Het Hoosvat 50, Elim, bouwen van
een woning met aangebouwd bijgebouw (26 augustus 2019).
-- Het Hoosvat 50, Elim, tijdelijk plaatsen van een stacaravan
(26 augustus 2019).
-- Kalenberg 2, Fluitenberg, bouwen
van een schuur (29 augustus 2019).
-- Oostwijk 1b, Hollandscheveld, tijdelijk
legaliseren van de camping
(23 augustus 2019).
-- Vijfhoek 3, Fluitenberg, realiseren van
een uitrit (26 augustus 2019).
-- Zuiderweg 11, Hoogeveen, verbouwen van de woning
(26 augustus 2019).
VERLENGING
PROCEDURETERMIJN
(datum besluit)
-- Carstenswijk 137, Elim, bouwen van
een woning (29 augustus 2019).
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij het college van B&W. En
vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook
digitaal een verzoekschrift indienen bij

de rechtbank. Voor meer informatie zie
www.rechtspraak.nl.
SLOOPMELDINGEN
(datum acceptatie melding)
-- Bloklandweg 20, Noordscheschut
verwijderen van asbest uit de woning
(20 augustus 2019).
-- Saturnus 15, Hoogeveen, verwijderen
van asbest uit de woning
(27 augustus 2019).
-- Schutteveaer 89, Hoogeveen, verwijderen van asbesthoudende golfplaten (28 augustus 2019).
-- Stuifzandseweg 48a, Hoogeveen,
verwijderen van asbest op het perceel (29 augustus 2019).
EVENEMENTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN
(datum verleend)
-- Gemeente Hoogeveen, atletiekbaan,
zwembad en route door Hoogeveen, te weten Sportlaan, De Vos
van Steenwijklaan, Galileilaan, Dr.
Anton Philipsstraat en Bentincksdijk,
zondag 6 oktober 2019 van 12.00 tot
16.00 uur, De Bentinckspark Triatlon
(27 augustus 2019).
-- De heer Meesman, Zilvervlek, Hoogeveen, zaterdag 7 september 2019
van 12.00 uur tot zondag 8 september 2019 01.00 uur, Straatbarbecue
(29 augustus 2019).
-- Hervormde Gemeente De Brug,
Tramweg 7, Noordscheschut, zaterdag 14 september 2019 van 15.30 tot
21.00 uur, Kerkproeverij
(29 augustus 2019).
-- Stichting Green Mountain, start en finish terrein Green Planet, Bultinge 2,
Pesse, zaterdag 21 september 2019
van 7.00 tot 21.00 uur, wielersporte-

venement Green Mountain Tour
(2 september 2019).
-- Culturele Vereniging Elim, diverse
locaties in Elim, vrijdag 6 september
2019 tot en met zondag 15 september 2019, Feestweek Elim
(2 september 2019).
WEGAFSLUITINGEN
(datum verleend)
-- Tijdens de Bentinckspark Triatlon
zullen op zondag 6 oktober 2019
van 12.00 tot 16.00 uur de volgende wegen worden afgesloten voor
het verkeer: Sportlaan, De Vos van
Steenwijklaan, Galileilaan, Dr. Anton
Philipsstraat en Bentincksdijk, alle in
Hoogeveen (27 augustus 2019).
-- In verband met de Straatbarbecue in
de Zilvervlek in Hoogeveen is deze
straat afgesloten voor het verkeer
van zaterdag 7 september 2019 van
12.00 uur tot zondag 8 september
2019 01.00 uur (29 augustus 2019).
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
aan de aanvrager een bezwaarschrift
indienen bij het college van B&W. En
vindt u dat uw belangen zo dringend
zijn, dat u het besluit daarop niet kunt
afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook
digitaal een verzoekschrift indienen bij
de rechtbank. Voor meer informatie zie
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
OVERIG
VERTROKKEN MET ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken blijkt

dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de
Basis Registratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten.
Dit betekent dat zij formeel niet meer
op dat adres staan ingeschreven.
-- K.R .van Delen, geb. op 23-08-1991,
van Leeuwenstraat 13,
uitgeschreven per 26-07-2019
-- W.H. Meinen, geb. op 18-02-1991,
van Leeuwenstraat 13,
uitgeschreven per 26-07-2019
-- A.G.L. Meinen, geb. op 06-10-2017,
van Leeuwenstraat 13,
uitgeschreven per 26-07-2019
Bent u het als belanghebbende niet
eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking
een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit
daarop niet kunt afwachten? Dan kunt
u aan de rechtbank Noord-Nederland
om een voorlopige voorziening vragen.
U kunt ook digitaal een verzoekschrift
indienen bij de rechtbank. Voor meer
informatie zie www.rechtspraak.nl.
CONTACT
Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met
de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528
of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

INFORMATIE
Gemeente Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

